
De amberboom op deze foto is afgelopen maart geplant bij Basisschool De Dorpsakker in Assendelft. 

Jouw school een boom cadeau?
Doe dan mee met de actie (z.o.z.)

Zaanstad geeft 
bomen cadeau!

Het klimaat verandert. Ook in 
de Zaanstreek wordt het steeds 
warmer en natter. De gevolgen 
van klimaatverande ring zijn  
letterlijk voelbaar. 

Wat kunnen we doen? Meer groen! 
Daarom geeft gemeente Zaanstad 
basisscholen een boom cadeau 
in ruil voor tegels. Tegels houden 
op warme dagen warmte vast. 
De afgelopen zomer hebben we 
gemerkt dat het langere periodes 
erg warm kan zijn. Dus: tegel eruit, 
boom erin!  Want een boom zorgt 
voor verkoeling. Wist je dat een 
boom net zoveel koelt als tien 
airco’s?

Bomen zijn goed voor het klimaat. 
Ze zijn ook belangrijk voor een 
gezond milieu want ze halen 
viezigheid uit de lucht en geven 
ons zuurstof. Bomen zorgen voor 
gezonde schoolpleinen, biodiver-
siteit en de waterhuishouding. Bij 
hitte zorgen ze voor schaduw en 
een koelere lucht.



1 Welke plek op jullie schoolplein kan in de zomer verkoeling gebruiken?

2 Behandel in de bovenbouw het lespakket waterklimaatles.nl.

3 Welke boom zouden jullie cadeau willen krijgen? Je kunt kiezen tussen: 
 Fladderiep, Eik, Amberboom en Esdoorn (zoek op internet de verschillen).

4 Waar is de boom nodig? Maak een foto van de plek die verkoeling kan gebruiken.
 (Let op: een boom dient minimaal 400 cm van een gebouw af te staan)

5 Hoeveel tegels kunnen eruit om de boom te planten?
 (Let op: een boom heeft minimaal 100 cm x 100 cm grond nodig)

6 Geef op een Googlemaps-foto met een kruisje de plaats voor de boom aan.

7 Schrijf een motivatiebrief met antwoord op de volgende vragen;
 1. Waarom willen jullie een boom cadeau krijgen?
 2. Welke boom kiezen jullie?
 3. Hoeveel m2 tegels kan eruit?
 4. Wie is jullie contactpersoon (met contactgegevens)?
 5. Wat zijn jullie schooltijden?
 6. Wie onderhoudt het ‘groen’ op school?
 7. Is er interesse in een korte gastles door de gemeente over bomen?

8  Stuur uiterlijk 14 februari 2020 jullie motivatie en foto’s naar 
 steenbreek@zaanstad.nl.

In de Zaanse Bomenweek (16 t/m 20 maart 2020) komt de gemeente langs om de boom te 
planten en om de tegels op te halen!

Meer weten? Ga naar: duurzaan.nl/klimaatverandering

Jouw school een boom cadeau?
Ga dan aan de slag met leerlingen van de bovenbouw. 
Bespreek en bepaal samen de volgende stappen. Mail 
ons uiterlijk 14 februari 2020 de gevraagde informatie!

Een boom is goed voor het klimaat!
Samen maken we Zaanstreek groener.


